
 باز شوریده اعتراف یک شطرنج

 

 ی دیمیتری فرهولست برای آغاز هشتادمین هفته کتاب هلند با عنوان "جنون" نوشته

 

دیمیتری 'توانید بنویسید:  می 'نویسنده'ام جای  باز هستم. با خیال راحت در آگهی مرگ چیز زیادی نیستم، اما شطرنج

اند که شطرنج بازی کنم. خیلی وقت است  ام هرگز مرا ندیده های پیرامون که آدم هم در حالی آن 'باز. فرهولست، شطرنج

قدر  ام آن ام که دوستان سو به این خاطر که بدشانسی یا شانس این را داشته ام. از یک دست به این بازی خطرناک نزده

مشکلی ناچیز، از سوی دیگر چون تا حد توان صبور نیستند چند ساعتی بنشینند و به مغز فشار بیاورند به خاطر 

 کوشم دوباره به دام اعتیاد به این بازی نیافتم. می

( کرده Damberdکه با بُردهای زیاد خودم را منفور مشتریان بسیار کافه دامبِرد ) م، پس از این حوالی بیست سالگی

شد، گاری  بود. کسی که آن حد را برنده می 75 رنج خریدم. مارک پایونیر. باالترین حد آنطبودم، رفتم و کمپیوتر ش

نرسیدم. برنده شدن با  42قدر خوب نشدم در بازی؛ به باالتر از حد  کاسپاروف را شکست داده بود. البته هرگز آن

. شوریدگی 'سپید همیشه برنده است'نوشته است  1984کارش  ی سیاه، تا حق با جرج اورول نباشد که در شاه مهره

راندت سوی  گیرد، می بار است: خواب از تو می پس از مدتی وادار کردن کمپیوتر شطرنج به تساوی مرگاست، زیرا 

ترین ماشین شطرنجی است که  ( شماره چهار بهRybkaتر است، مارک ریبکا ) بطری. )کار جوانان امروز مشکل

اما آدم که با ماشین نباید بازی کند،  آید.( اش برنمی تاکنون ساخته شده و قهرمان جهان ماگنوس کارلسن هم از عهده

 مگر برای تمرین.

 

توانی دیگری را زیر فشار بگذاری، بکوشی تا  شطرنج بیش از هوش به روان ارتباط دارد. احساس کنی که چگونه می

دام ی دوست داشتنی یکی را بگزیند، بجویی که ک شکند، بگذاری تا وادار شود میان دو مهره ببینی در چه موقعیتی می

تر  خواهد قربانی کند. این دیگر شناخته شده است: شطرنج بازان الزم نیست ضریب هوشی باال داشته باشند، بیش را می

کنم که دوست قدیمی و  کار و دیوانه. هیچ تعجب نمی اند، خالف   گران خوبی گرایش اوتیستی )درخودماندگی( دارند، حیله

 ی جنایی سنگین. ( است، میان مردان گردن کلفت با سابقهLantinنتین )ام حاال در زندان ال بازی سابق شطرنج هم

کنند، حتا آن قهرمان بی نام در  بازان می رنجطخطای نابخشودنی که کردم، شکستن تابو، خطایی است که بسیاری از ش

ی من گوش بدهید، هرگز این کار را  های عزیز، به پند عاقالنه اشتنفن تسوایک: بازی با خودت. بچه نوول شطرنج

بری نه به  ی شیزوفرنی را باز کند بدجور خود را به خطر انداخته است. نه از خودت می نکنید. کسی که به عمد جعبه

. کشانده شده به رقابت ناممکن در میدان جنگ با ی دیگری ممکن نیست اند، نتیجه بازنده 'من'بازی. هر دو  خودت می

ام  ها طول کشید، خسته و مانده دست از ستیز کشیدم. احساس کردم تا عمق، تا انتهای عمق روان کثیف خودم که هفته

 ام را پنهان کردم. ام و جعبه شطرنج سقوط کرده

تسوایک دارد، آموخت که با خودش شطرنج  لوواسالو هاول به خاطر حفظ خود در زندان و موقعیتی که شباهت به نو

هاش از  نامه تواند درست باشد، و در یکی از نمایش خود، که میبا ام که هیچ ابا نداشت از بارها بازی  بازی کند. شنیده

 طور توانست از نظر روانی سالم بماند و به زندگی ادامه دهد. فهمم چه نمی کند. هنوز هم آن یاد می

کشم. به شهرهای بسیار  ام، در ترک شطرنج چرا: سیگار را تنها گاهی به مناسبت می ز موفق نشدهدر ترک سیگار هنو

های  ها دو تا آدم شجاع زیر نگاه بسیاری، مهره هایی که تابستان های شطرنج کجاست، میدان دانم کافه کنم و می سفر می

 د. کنن به وسعت چندین متر مربع جا به جا می  سنگین را روی چهارگوش

جا(، اما به بوداپست که بروم، شلوارک شنا  از استخر نفرت دارم )هم از بوی آن، سر و صدا و هم از خیسی و دم آن

جا که از هنرنمایی کرال و شنای قورباغه خبری نیست چه رسد به  برم تا در استخرهای همگانی تن به آب بزنم، آن می

برم از  دیگران. لذت می شکستتماشاگر ثابت را نگه دارم، لذت ببرم از  ام به عنوان ام تا نقش کار. آموخته نمایش شاه

پاتی و در سکوت  و با خودشان، به شکل تله یندآ گران به چشم می تر از خود بازی های اطرافیان که همیشه کودن نگاه

کتاب انباشته است از دانند که کدام مهره خیلی وقت است به خطر افتاده است. اما اگر از من بپرسند کدام  خوب می

بخش است و خیلی خوب به  اشتفن تسوایک یاد خواهم کرد. چون هنوز هم لذت نوول شطرنججنون، با کمال میل از 

 ی خودم در آن هست. توانی درون آن جای بگیری. چون جنون بالقوه عنوان خواننده می

 



را تو هواپیما و در راه آرژانتین  نوول شطرنجشناسی.  اند را خوب می ت تاثیرگذار بوده هایی که در زندگی کتاب

ند به خواب بروند، کاری که یدکوش خواندم، شب و میان مسافرانی که خواب بودند. و مسافرانی که سرسختانه می

 ام. پروازهای درازمدت برای اهل خواب نیست، برای اهل خواندن است.  دیرزمانی است از یاد برده

اش کنم. )نگران نباش، خواندنی به اندازه کافی  کردم پیش از گذشتن از قاره تمام می نوول چندان بلند نیست و فکر

ترساند و لذت  مرا میم. شطرنج تنها موضوعی بود که ه بود، خوانده بودهرچه گیرم آمداز تسوایک همراه دارم(. 

توانم بخوانم. ده کیلومتر  ندارم، میاما ببین، فکر کردم حاال که دیگر به شطرنج کار اش را عقب انداخته بودم.  خواندن

 ، جوراب، زیر بغل.  داد، نفس ی بوی نای خواب میرباالتر از زمین، در فضایی که بدجو

ی گوساله در بوئنوس آیرس  م نگاه کردم که در آغاز سفر از گوشت برشته وقتی کتاب را تمام کردم، به مرد بغل دستی

ی خرگوشی بیدار شده بود. اشاره کرد به کتاب و زیر لب چیزی گفت  هوده بیاو که حاال از خواب  حرف زده بودیم. هم

شناخت، چون طراح هنر به خرج  ام تایید نویسنده بود و پرسید که آیا شطرنج باز هستم. باید کتاب را می که به گمان

شطرنج باز هستم. این  ی شطرنج نشانده بود روی جلد. خب، بگذریم، بله هحبینی از صف داده و تکه تصویر قابل پیش

ترین خبری بود که مرد شنیده بود. تکانی به خود داد و چرخی زد و با لبخندی شکوهمند )که خودش حکایتی بود( از  به

ها سوراخ داشت تا  شطرنج سفری، تک تک خانهدرون کیف دستی صفحه شطرنجی خیلی کوچکی بیرون کشید. 

 مان را به هم بریزد. ان هواپیما نتواند صفحه جنگ خالقانهدنبالک مهره را در آن فرو کنی و حرکت و تک

سفید شد مال او و  ،دار. او ویسکی خواست و من بطری مینیاتوری بوژوله. شیر یا خط زدیم اشاره کردیم به مهمان

دانستیم. یکی از ما دو خواهد  شروع کرد. با حرکت سیسیلی، به نظر من خیلی خسته کننده. دو تا آدم بیمار بودیم و می

که شکست خورده بتواند انتقام بگیرد. خوب. این مرد بسیار بلند قد بود،  باخت، بعد از هم جدا خواهیم شد، بی آن

توانست خوب تمرکز کند روی بازی که من به  ها به شکل غیرانسانی کوتاه و نمی صندلیی  نزدیک به دو متر و فاصله

توانست  ش بسیار بد بود اما می ی هلندی ش. گرچه زبان ترجمه عمد کش دادم. بعد هم کتاب تسوایک را به یادگار دادم به

 همیده بود. ی بازی شطرنج را هنوز نف به او یادآوری کند این فضای تنگ را. آخر استعاره


